Numer 388
8 czerwca 2017

5
www.pauza.krakow.pl

zaPAU

e-pisanie prac
Ciśnienie krwi raptownie poszybowało mi w górę,
gdy przypadkowo trafiłam na perfekcyjnie zredagowaną
stronę internetową www.e-pisanieprac.net. Dość szybko
stwierdziłam, że przytoczony adres internetowy jest
jednym z wielu oferujących gotowe prace licencjackie,
magisterskie, doktorskie i inżynierskie lub prezentacje
i opracowania seminaryjne. Z komentarzy dowiedziałam
się, że kompetentni autorzy (zazwyczaj z doktoratem)
sprzedają na wolnym rynku WZORY prac i nie są odpowiedzialni za sposób wykorzystania tych wzorów przez
osoby kupujące – zatem są bezkarni. Takie są podobno
orzeczenia sądu. Odbiorcy usługi są zazwyczaj bardzo
zadowoleni z jej poziomu, co sugeruje, że opiekunowie
ich prac są zadowoleni również.
Najuboższa jest oferta dotycząca nauk przyrodniczych. Narzucającą się przyczynę tego wyjaśnię na własnym przykładzie. Wypromowałam 14 doktorów i blisko
100 magistrów biologii w oparciu o prace eksperymentalne.
Warto czujnie nadzorować proces wykonywania doświadczeń oraz ich dokumentacji, co student opisuje w rozdziałach
„Materiał i metody” oraz „Wyniki”. Pozostałe części pracy
to „Wstęp” i „Dyskusja”, które przygotowuje się w oparciu
o literaturę fachową, w większości anglojęzyczną. Jak
widać – w naukach przyrodniczych kupienie pracy na
stopień magistra lub doktora jest praktycznie nierealne.
Dopuszczałam niekiedy teoretyczne prace licencjackie.
Zdarzyło się, że na wydrukach kolejnej wersji pracy licencjackiej wskazałam studentce trzy fragmenty skopiowane
z Internetu. Do dziś pamiętam jej zdumione spojrzenie

i pytanie „a skąd pani to wie?”. Wszystko skończyło się
pomyślnie, a przypadek ten opowiadam kolejnym studentom, ku przestrodze przed „wklejankami”. We wszelkich
tekstach zalecam zwięzłość. Trudniejsze zadanie mają
nauczyciele akademiccy reprezentujący dyscypliny, w których charakter prac (a może tylko tradycja?) wymuszają
opracowania bardzo obszerne.
Oczywiście, zarówno kupowanie, jak i sprzedawanie
prac na stopnie naukowe są działaniami nieetycznymi,
ze wszech miar zasługującymi na potępienie, lecz największe obrzydzenie budzi we mnie cynizm organizatorów „przedsiębiorstw” „e-pisanie”, reklamujących się
na stronach internetowych. Nie potrafię oprzeć się nawiązaniu do działalności międzynarodowej szajki oszustów „na wnuczka”. Czy chcemy mieć niedouczonych
i NIEUCZCIWYCH absolwentów uczelni? Nasz wymiar
sprawiedliwości już zaczął sobie radzić z łapówkarstwem.
Dlaczego nasi prawnicy jeszcze nie znaleźli sposobu na
ograniczenie zasięgu „e-pisania” prac? Może nie trzeba
wyważać otwartych drzwi – wystarczy skorzystać ze wzorców zachodnich. W znanych mi ośrodkach akademickich
Norwegii, Wielkiej Brytanii i USA nie ma przyzwolenia
na oszustwo i cwaniactwo. Wstyd mi, że w moim kraju
przymyka się oko na takie zjawiska.
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